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حق، امری دوطرفه است

حقــوق افــراد بــر یکدیگــر، متقابل 
اســت. اساســًا طبــع حــق این طــور 
ــه  نیســت؛  اســت و جــاده یک  طرف
جــز آنجــا کــه پــای حضــرت حــق 
ــان  ــن مردم ــت. در بی ــان اس در می
و در گروه هــای مختلــف، مثــل 
ــت و  ــه و رف ــاده دوطرف ــک ج ی

برگشــتی اســت.

برده داری مدرن
ــجاد  ــام س ــوق، ام ــاله حق در رس
َحــقُّ  أَمَّــا  »َو  می فرمایــد:  )ع( 

َسائِِســَك بِالِْمْلــِك« کــه در زمانــه 
ــد  ــه بای ــدارد. البت ــی ن ــا مصداق م
ــه  ــا اینک ــفانه ب ــه متأس ــم ک بگویی
صــورت  و  شــکل  لحــاظ  بــه 
جامعــه تــازه و مــدرن شــده و 
ــت،  ــته اس ــرده داری گذش ــر ب عص
ــان  ــار جه ــه و کن ــی در گوش گاه
از  بــدی  خیلــی  نمونه هــای 

می شــود  گــزارش  بــرده داری 
ــای  ــت قدرت ه ــًا  دس ــه عمدت ک
زورگــوی جهــان در بیــن اســت و 
کســانی هســتند کــه اساســًا بــرای 

ــتند. ــل نیس ــی قائ ــردم حق م
ــد  ــدرن و جدی ــرده داری م ــرق ب ف
ــه در روزگار  ــت ک ــن اس ــل ای قب
ــرده  ــک و ب ــه مِل ــی ک ــم، کس قدی
درک  را  ایــن  بــود،  دیگــری 
می کــرد کــه او اربــاب اســت، 
ــرده  ــن هــم مملــوک، رعیــت، ب ای

و غــام او اســت.
ــبکی  ــد س ــرده داری جدی ــا در ب ام
طراحــی شــده اســت کــه برده هــا 
خــود را آزاد می داننــد و احســاس 
آنکــه  حــال  می کننــد؛  آزادی 
کامــًا بــرده هســتند. بنابرایــن 
ایــن مســئله در روزگار مــا خیلــی 
ــان  ــًا در جه ــر اســت. مث پیچیده ت
هویــت  در  مخصوصــًا  امــروز 
ــه  ــت جامع ــن اس ــی آن، ممک غرب
داشــته  آزادی  احســاس  زنــان 
ــا  ــه آنه ــور ب ــرا این ط ــند؛ زی باش
ــه  ــی ک ــت؛ در حال ــده اس ــا ش الق
ــاره  ــرده داری درب ــوع ب ــن ن بدتری
آنهــا اِعمــال می شــود و اتفــاق 
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فتــد. می ا
کــه  دنیــای جدیــد، کســی  در 
ــد او را  ــًا دارن ــرده اســت و کام ب
می  دوشــند و تحــت خدمــت و 
طراحــی دیگــران اســت، احســاس 

ــدارد. ــودن را ن ــرده ب ب
ــیار  ــی بس ــا طراح ــز ب ــام عزی اس
دقیــق در روزگاری کــه بــرده داری 
جــاری  مســتقر  رســم  یــک 
را  آن  بــود،  مــردم  زندگــی  در 
ضابطه منــد کــرد، بــرای آن قاعــده 
درســت کــرد و در جایــی کــه 
اساســًا حقــی قائــل نبودنــد، حــق 
و حقــوق در آن تعریــف کــرد. 
اســام بــا تدابیــر تربیتــی و بســیار 
ــه  ــرده داری را ب ــئله ب ــی، مس زیبای

ــرد. ــن ب ــرور از بی م

حقوق زیردستان
امــام  ایــن بخــش ســخن  بــه 
)علیــه الســام( رســیدیم کــه حقــوق 

و  فرمــان  تحــت  کــه  کســانی 
برنامه ریــزی تــو قــرار دارنــد و 
ــوای  ــزار و پیش ــر، کارگ ــو مدی ت
می شــوی،  محســوب  آنهــا 
چیســت؟ حضــرت فرمودنــد: اول 

ــَم« در  ــَأْن تَْعَل ــی: »َف ــه بدان اینک
ــک  ــه الســام( ی ــام )علی ــوارد ام همــه م
تصحیــح نــگاه دارنــد؛  چراکــه 
اگــر منظــر شــخص و زاویــه دیــد 
افــکارش  فــرد اصــاح شــود، 
در  می شــود.  متفــاوت  خیلــی 
جمله هــای اول، امــام )علیــه الســام( 
ــد.  ــاح می کن ــد را اص ــه دی زاوی
ــَأْن  ــارت »َف ــوری عب ــر مح در ه
تَْعَلــَم؛ ایــن را بــدان«، آمــده 
ــد:  اســت. اینجــا حضــرت فرمودن
ایــن را شــما بــدان. امــام )علیــه الســام( 
ــد؟  ــا چــه کســی صحبــت می کن ب
اســتاندار،  حاکــم،  پیشــوا،  بــا 
ــدار، رئیــس یــک مجموعــه،  فرمان
وزیــر، وکیــل و کســانی کــه افــراد 
آنهــا  مدیریــت  زیــادی تحــت 
ــخصیتی  ــه ش ــد ب ــا برس ــت ت اس
ــام و  ــه شــخص اول اســت و ام ک

می شــود. محســوب  پیشــوا 
اینکــه  اول  فرمودنــد:  حضــرت 
بدانــی خداونــد متعــال ایــن را 
ــو  ــار ت ــت در اختی ــم امان ــه رس ب
گذاشــته و زمینــه خدمتــی را بــرای 
ــوان  ــت. ت ــرده اس ــم ک ــو فراه ت
ــازمان دهی  ــارت س ــی و مه مدیریت
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دیگــران، مجموعــه ای را تحــت 
پیــش  و  دادن  قــرار  مدیریــت 
بــردن، قــّوت و مهارتــی اســت 
ــه  ــرار گرفت ــو ق ــار ت ــه در اختی ک
ــه  ــو باشــد ک ــاد ت ــی ی اســت. یعن
ایــن عنایــت و لطــف الهــی اســت 
کــه بــه صــورت امانــت از ســوی 
ــو  ــار ت ــال در اختی ــروردگار متع پ

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــاة و  ــه الص ــام )علی ــه ام ــن مقدم ــا ای ب
ــی را  ــیار مهم ــای بس ــام( نکته ه الس

می کنــد. یــادآوری 

۱. رعایت عدالت
نخســتین حــق زیردســتان رعایــت 
ــاس  ــل و اس ــت. اص ــت اس عدال
ــه  ــی ک ــوع مدیریت ــر ن ــه ه و ریش
در  انســانی  زیرمجموعه هــای 
اختیــار دارد، رعایت عدالت اســت 
ــتحقاق،  ــت اس ــل عدال ــه در اص ک
آنهــا  تفاوت هــای  و  ظرفیت هــا 
در برنامه ریزی هــا مدنظــر قــرار 
می گیــرد. حقــوق عمومــی تــا 
حریم هــا،  خصوصــی،  حقــوق 
همــه اینهــا در عرصــه عدالــت 
می آیــد و بــه عنــوان اصل اساســی 

و رکــن اصلــی در یــک حاکمیــت 
مطلــوب و یــک حکمرانــی خــوب 
و مشــروع نــزد خــدای متعــال 

ــرد. ــرار می گی ــر ق مدنظ

۲. بردباری در مقابل اشتباهات 
زیردستان

از  اســت  عبــارت  دوم  اصــل 
تحــت  کــه  کســانی  بردبــاری. 
عالــی  مدیــر  یــک  مدیریــت 
هســتند، حــق دارنــد کــه او دربــاره 
آنهــا ســعه صــدر داشــته باشــد. در 
ــتی،  ــا، کاس ــای آنه کار و برنامه ه
غفلــت و گاهــی جهــل اســت. 
مدیــر و حکمــران شایســته، نبایــد 
بــا دیــدن ایــن مــوارد،  خشــمگین 

ــود. ش

 ۳. گذشت از خطاهای آنان
روحیــه  اینکــه  حــق  ســومین 
گذشــت داشــته باشــد؛ مخصوصــًا 
و  کــم  ایــن  کــه  جاهایــی  در 
ــم  ــود حاک ــق خ ــه ح ــتی ها ب کاس

. برمی گــردد
عهــده  بــر  حقوقــی  مدیــر 
زیردســتانش دارد؛ مبنــی بــر اینکــه 
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از او اطاعــت کننــد و تحــت برنامه 
او فعالیــت کننــد. اگر جایی از ســر 
غفلــت و جهــل مشــکاتی دارند و 
کــم و کاســتی هایی در کار آنهــا 
پیــدا می شــود؛ مخصوصــًا آنجایــی 
کــه حــق مســتقیم خــود آن مدیــر 
اســت، مدیــر بایــد بتوانــد ببخشــد 

ــد. ــته باش و گذشــت داش
ــر اهــل عفــو و گذشــت  اگــر مدی
ــا  ــه او ب ــی زود رابط ــد، خیل نباش
افــراد تحــت مدیریتــش دچــار 
می شــود؛  اساســی  اشــکاالت 
ــود  ــت می ش ــا ناراح ــرا از آنه زی
و دیگــر نمی توانــد بــا عدالــت 
رفتــار کنــد. عــاوه بــر ایــن، ده هــا 

ــم دارد. ــر ه ــوارض دیگ ع

۴. داشتن رابطه عاطفی با 
زیردستان

چهارمیــن حــق، داشــتن رابطــه ای 
بــر اســاس رحمــت و عاطفــه 
اســت؛  یعنــی بــه منزلــه یــک پــدر 

ــد. ــار کن ــا رفت ــا آنه ب
ــر،  ــوا و مدی ــم و پیش ــه حاک رابط
نــگاه  در  و  اســامی  منطــق  در 
عبــارت  الســام(  و  الصــاة  )علیــه  امــام 

اســت از یــک رابطــه سرشــار 
از عاطفــه و محبــت کــه در آن 
رحمــت، مهربانــی و شــفقت مــوج 
ــد. قلــب حاکــم در فرهنــگ  می زن
اســامی و علــوی و فاطمــی، بایــد 
ــه  ــه آین ــد ک ــفاف باش ــدر ش آن ق
ــم  ــه ه ــود. رابط ــدا ش رحمــت خ
رابطــه والیــت اســت؛ یعنــی بایــد 
ــون و  ــر را از کان ــن مه ــد ای بتوان
خزانــه اصلــی خــود دریافــت کنــد 
و قلــب خــود را از آن سرشــار 
ســازد، ســپس آن مهــر را در محیط 

ــد. ــاری کن ــود ج ــت خ مدیری
از  مدیریتــی،   شــیوه  ایــن 
و  پاییــن  ســطح  مدیریت هــای 
کوچــک شــروع می شــود و تــا 
امــام و پیشــوا پیــش مــی رود؛ کــه 
ــرورزی نســبت  ــی در مه ــرد اعل ف
مدیریــت  تحــت  مردمــان  بــه 
محســوب  خــود  حاکمیــت  و 

. د می شــو

۵. داشتن احساس شکر
حــق پایانــی عبــارت اســت از 
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــه خداون اینک
را شــاکر باشــد، بــه خاطــر اینکــه 
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ــه او  ــی را ب ــن خدمت فرصــت چنی
ــت. ــرده اس ــت ک کرام

انگیــزه  شــکر  احســاس  ایــن 
خدمــت را در حاکــم، پیشــوا و 
ــی دارد  ــه م ــده نگ ــم زن ــر دائ مدی
و آن را تقویــت می کنــد؛ یعنــی 
او دائــم احســاس می کنــد کــه 
کــه  لحظه لحظــه ای  بــه خاطــر 
مدیریــت  و  پیشــوایی  فرصــت 
و ارائــه خدمــت را پیــدا کــرده 
ــد  ــد نمــاز شــکر بخوان اســت، بای
ــاورد. ــا بی ــه ج ــکر ب ــجده ش و س
در مــورد حقــوق مــردم بــر پیشــوا، 
حضــرت پنــج حــق را برشــمردند 
اول  شــود.  رعایــت  بایــد  کــه 
ــت داشــته باشــد؛ دوم  اینکــه عدال
روحیــه گذشــت داشــته باشــد؛ 
ســوم شــرح صــدر اســت؛ چهــارم 
رحمــت و عاطفــه اســت و پنجــم 
نعمتــی  شــکرگزاری  روحیــه 
ــت.  ــوا داده اس ــه پیش ــدا ب ــه خ ک
خروجــی ایــن شــکر می شــود 
ــت و  ــرای خدم ــی ب ــزه دائم انگی

ــزه. ــن انگی ــدن ای ــده ش زن
ــای  ــم فض ــر حاک ــردم ب ــق م ح
ــیرین  ــا، ش ــل را زیب ــوق متقاب حق

ــری،  ــًا فک ــرد. کام ــاوت ک و متف
تدبیــری، عاطفــی، محبتــی، والیــی 
ــدی اســت؛ مخصوصــًا در  و توحی
ــد:  ــه ای کــه حضــرت فرمودن جمل
شــکرگزار نعمــت بــزرگ خدمــت 
بــه بنــدگان خــدا باشــد کــه خدای 
متعــال بــه او کرامــت کــرده اســت؛ 
چراکــه می توانــد آنهــا را در مســیر 
رشــد و کمــال و ســعادت مــاّدی و 

معنــوی پیــش ببــرد.

وظیفه سنگین مسئوالن در 
نظام اسالمی

ــا،  ــد از قرن ه ــامی، بع ــام اس نظ
آرزوی آرزومنــدان، خوبــان، ابــرار، 
نیــکان، شــهدا، صلحــا و عرفــا 
ــخ  ــت. تاری ــرده اس ــرآورده ک را ب
ــه  ــتند ک ــد؛ آرزو داش ــگاه کنی را ن

ــد. ــی بیفت ــن اتفاق چنی
خــدا،  اولیــای  آرزوی  تحقــق 
محصــول تاش هــا و فــداکاری 
ــرای  ــا( ب ــام اهلل علیه ــرا )س ــرت زه حض
محصــول  اســت.  مــا  جامعــه 
تاش هــا و دعاهــا و رنج هــای 
مــادر )صلــوات اهلل و ســامه علیهــا( آن یگانــه 
و  بی نظیــر  بانــوی  و  هســتی 
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بــزرگ، ایــن نظــام اســامی شــده 
ــت. اس

بحمــداهلل و بــه فضــل الهــی و 
ــا  ــال، م ــروردگار متع ــدد پ ــه م ب
چــه در دوران مدیریــت عالــی 
ــام راحــل عظیم الشــأن، چــه در  ام
دوران مدیریــت عالــی رهبــر عزیز 
ویژگی هایــی  تمــام  انقــاب، 
پیشــوای  در  داشــتیم  آرزو  کــه 
ــته باشــد،  ــا وجــود داش ــه م جامع
ــزرگ  ــر ب ــن دو رهب همــه را در ای
بــه  انســان  می کنیــم.  ماحظــه 
ــه( و  ــی علی ــوان اهلل تعال ــام )رض ــت ام مدیری
رهبــر عزیــز و عالی قــدر کــه نــگاه 
ــا  ــن ویژگی ه ــد ای ــد، می بین می کن
ــاری  ــی ج ــبک مدیریت ــن س در ای
ــن  ــو ای ــا در پرت ــردم م ــت. م اس
ــاس  ــوکت، احس ــه ش ــت ب مدیری
عــزت، صابــت، آزادی و رهایــی 

ــیدند. رس
ــر نظــام مــا شــخصیتی اســت  رهب
ــا  ــب ب ــش او متناس ــم دان ــه دائ ک
نیازهــای اجتماعــی مــا بــه روز 
او  نورانیــت  دائــم  می شــود، 
دائــم  می کنــد،  پیــدا  افزایــش 
ــود،  ــتر می ش ــای او بیش مراقبت ه

بیشــتر  او  در شــیوه  را  عدالــت 
ماحظــه  می شــود  دقیق تــر  و 
ــاری، گذشــت و  کــرد، دائمــًا بردب
عفوشــان بیشــتر می شــود. حقیقتــًا 
چشــمه فیاضــی از مهــر و محبــت 
نســبت بــه جامعــه اســت. بازتــاب 
آن را هــم می بینیــد، واکنــش آن 
ــا،  ــه م ــه در جامع ــت ک ــن اس ای
مــردم در اعمــاق دل خــود نســبت 
ــاس  ــأن احس ــر عظیم الش ــه رهب ب
محبــت دارنــد. ایــن نتیجــه آن مهر 
سرشــار و نــگاه پدرانــه سرشــار از 
عواطــف خالــص نســبت بــه مردم 
ــای  ــه مصــداق و نمونه ه اســت ک

فراوانــی دارد.
ــا امــام عظیــم الشــأن کــه اصــًا  ی
ــورد آن  چــه می شــود گفــت در م
روح الهــی و در مــورد آن حقیقــت 

بــزرگ زمــان مــا؟!
توقــع  چیســت؟  توقــع  حــاال 
ایــن اســت کــه آحــاد مدیــران در 
جامعــه مــا کــه در سلســله مراتــب 
ــه  ــوند، چ ــده می ش ــی چی مدیریت
ســرزمینی،  مدیریت هــای  در 
ــازمانی،  ــای س ــه در مدیریت ه چ
و  مختلــف  دســتگاه های  در 
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جلوه هــای  گوناگــون،  قــوای 
ایــن مدیریــت باشــند و همیــن  
ــجاد  ــام س ــه از ام ــی را ک نکته های
ــد. ــام دهن ــم، انج ــام( گفتی ــه الس )علی

اگــر  هــم  را  مطلــب  تفصیــل 
ــت  ــی اس ــد، کاف ــتند بدانن خواس
بــه نامــه پنجــاه و ســوم نهــج 
الباغــه امیرالمؤمنیــن )علیــه الصــاة و 
الســام( مراجعــه کننــد؛ یعنــی نامه ای 

ــتر  ــک اش ــه مال ــرت ب ــه حض ک
ــا  ــه الســام( آنجــا ب ــام )علی نوشــتند. ام
مهــم  فوق العــاده  کلیدواژه هــای 
ــوق  ــل حق ــه تفصی ــاس، ب و حس
مــردم را بــر مدیــر تعریــف و 

می کننــد. تشــریح 
ــه  ــود از اینک ــر می ش ــان دلگی انس
ــه  ــی ک ــام اله ــن نظ ــد در چنی ببین
ــی و  ــر اندیشــه های نوران ــی ب مبتن
ــاز در  ــًا ممت ــون اساســی حقیقت قان
کشــورهای جهــان اســت، کســانی 
ــی رســیدند، حــاال چــه  ــه مناصب ب
نصــب شــدند و چــه انتخــاب، بــه 

ــد. ــل نکنن ــود عم ــف خ وظای
ــه  ــردم ب ــه از طــرف م ــی ک مناصب
ــرار  ــی ق ــار گروه ــت در اختی امان
ــت  ــه را مدیری ــا جامع ــرد ت می گی

ــه  ــم مســئولیت اســت ک ــد، ه کنن
ــت  ــوار اس ــکل و دش ــیار مش بس
کــه  خدمــت  فرصــت  هــم  و 
ــخت و  ــیار س ــخگویی  آن بس پاس
ــن نظامــی  دشــوار اســت. در   چنی
ــه  ــا ب ــردم م ــم کام م ــد دائ ــه بای ک
بــا  یــک  درجــه  مدیریت هــای 
عشــق،  خدمــت،  مؤلفه هــای 
رشــد،  پاک دســتی،  عاطفــه، 
احســاس عــزت و عدالــت شــیرین 
ــر  ــی ـ ه ــاهده ناعدالت ــود، مش ش
ــل  ــل تحم ــد ـ قاب ــم باش ــد ک چن
نیســت. اصــًا   چنیــن نظامــی ایــن 
مســئوالنش  کــه  برنمی تابــد  را 
ــال منافــع شــخصی  ــه دنب بیشــتر ب
رعایــت  را  عدالــت  و  باشــند 
مدیریتــی  جایــگاه  در  نکننــد. 
محبــت،  عاطفــه،  امــا  باشــند، 
ــته  ــدر نداش ــعه ص ــاری و س بردب

ــند. ــته باش ــم داش ــا ک ــند ی باش
مدیــران،  بــر  مــردم  حقــوق 
کارگــزاران، مســئوالن و پیشــوایان،  
ــا آرزو  ــت و م ــی اس ــن حق چنی
خداونــد  إن شــاءاهلل  می کنیــم 
مدیــران  بــه  تعالــی  و  تبــارک 
ــد  ــد بتوانن ــق ده ــا توفی ــه م جامع
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از عهــده رعایــت ایــن حقــوق 
برآینــد.

ایــن حقــوق وقتــی در میــدان 
ــه آن  ــدر دامن ــد، آن ق ــرا می آی اج
ــاز و  ــوع، سرنوشت س ــیع، متن وس
ــی  ــه عزیزان ــود ک ــاس می ش حس
ــم  ــد دائ ــد، بای کــه مســئولیت دارن
ــه  ــود غلب ــکر را در خ ــت ش حال
دهنــد و در مقــام تضــرع و ابتهــال 
بــه ســاحت قــدس حضــرت حــق 

ــند. باش

حق شاگرد بر معلم

شــاگردان،  حــق  محــور  در 
حضــرت بــاز از اینجــا شــروع 
ــد  ــَم؛  بای ــَأْن تَْعَل ــه: »َف ــد ک کردن
بــه یــاد معلــم باشــد« کــه خــدای 
ــی در  ــش را لطف ــن دان ــال ای متع
ــو قــرار داده اســت؛ چــون  حــق ت
ــت، ادوات  ــدا اس ــرای خ ــن ب ذه
ــه  ــق ب ــا متعل ــه آنه ــی و هم تعلیم
ــم و  ــت، چش ــق اس ــرت ح حض
گــوش و زبــان و حافظــه و قــدرت 
ترکیــب و فهــم، همــه آنهــا متعلــق 

ــت. ــق اس ــرت ح ــه حض ب
ــی  ــه حضــرت در اینجــا خیل جمل

الَْخــازِِن  »َمَقــاَم  اســت:  زیبــا 
ــي  ِ ــْوَلُه ف ــِح لَِم ــفِيقِِِ ِ النَّاِص الشَّ
َعبِيــِدهِِِِ«. حضــرت خطــاب بــه 
ــاب اســتاد،  ــد: جن ــم می فرماین معل
جنــاب معلــم، جنابعالــی خزانــه دار 
خــدای  لطــف  یعنــی  هســتی؛ 
متعــال شــامل شــما شــده و ذهــن 
ــش شــده اســت؛  ــه دان شــما خزان
ــت  ــو کرام ــه ت ــه او ب ــی ک دانش
کــرده و در اختیــار تــو گذاشــته و 
ــه تــو ایــن شــرف را داده اســت  ب
ــی. ــته باش ــب داش ــه از آن نصی ک
ــا ایــن فــرض، اوالً حالــت شــما  ب
در برابــر ایــن نعمــت بایــد حالــت 
شــکر باشــد. بعــد بــه یــاد داشــته 
ــتی و  ــن هس ــو امی ــه ت ــی ک باش
ــرار  ــو ق ــر ت ــه در براب ــانی ک کس
گرفتنــد، بــه گــردن تــو حــق 
دارنــد کــه آنچــه را کــه نیــاز آنهــا 
ــه حکمــت و  ــن خزان اســت، از ای
دانــش تــو بــه انــدازه، ســنجیده و 
بــا زیبایــی و هنرمندانــه در اختیــار 

ــرد. ــرار گی ــا ق آنه
ُحســن  از  اینجــا  بایــد  معلــم 
ــدازه  ــه ان ــی ب ــد؛ یعن ــتفاده کن اس
ــه  ــانی ک ــاز کس ــا نی ــب ب و متناس
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مخاطــب هســتند، از خزانــه لطــف 
ــوم اســت،  ــش و عل الهــی کــه دان
ــه  ــد هنرمندان ــد. بع ــت کن برداش
در  را  آن  و  کنــد  قالب گیــری 
ــد. ــرار ده ــاگردانش ق ــار ش اختی

۱. معلم باید دلسوز دانش آموز 
باشد

معلــم در مســیر انتقــال دانــش 
ــد  ــی بهره من ــد ویژگ ــد از چن بای
باشــد. اولیــن ویژگــی او ایــن 
ــد و  ــفیق باش ــد ش ــه بای ــت ک اس
ــوزی  ــاگردها دلس ــه ش ــبت ب نس
ــوالً  ــفقت را معم ــد. ش ــته باش داش
نســبت بــه مــادر می گوییــم، مــادر 
چــه احساســی دربــاره فرزنــد 
دارد؟ بــا مهربانــی فوق العــاده ای 
مطلــوب  حــظ  می کنــد  ســعی 
ــل  ــزش برســد. مث ــد عزی ــه فرزن ب
ــد در  ــن احســاس خــاص بای همی

ــد. ــم باش معل
بنابرایــن معلــم بایــد خیرخــواه 
شــاگردهای خــود باشــد و در ایــن 
مســیر صبــوری کنــد. حــق شــاگرد 
ایــن اســت کــه معلــم دربــاره آنهــا 
ــان را  ــد و نیازش ــنجی کن اندازه س

ــیر  ــذارد و مس ــا بگ ــار آنه در اختی
خیرخواهــی،  از  مملــو  انتقــال 

ــد. ــوری باش ــوزی و صب دلس
شــاگردان بازیگوشــی های خــاص 
خــود را دارنــد؛ کــودک باشــند بــه 
گونــه ای اســت، نوجــوان باشــند به 
ــند  ــر باش ــت، جوان ت ــه ای اس گون
ــری  ــه دیگ ــه گون ــگاهی، ب و دانش
مســائل  ســنی  هــر  در  اســت. 
ــن  ــد. بنابرای ــود را دارن ــاص خ خ
ــم  ــوری در معل ــت صب ــد حال بای
ــد  ــا بتوان ــد ت ــته باش ــود داش وج
ــتگی  ــه شایس ــش را ب ــت دان امان
منتقــل کنــد و در اختیــار شــاگردان 

ــرار دهــد. خــود ق
ــم،  ــواره عل ــد هم ــم بای ــس معل پ
ــات و محبــت خــود را  ــان، ادبی زب
ــی وارد کاس  ــد و وقت ــه روز کن ب
ــر،  ــم از مه ــا دائ ــود، بچه ه می ش
نصیــب  او  دانــش  و  معنویــت 

ــند. ــته باش ــی داش واف
عنــوان  بــه  هــم  جملــه  یــک 
ــم.  ــرض کن ــث ع ــش بح پایان بخ
ــر کــه بررســی  ــد حــق اخی در چن
ــی  ــه اجتماع ــوق جنب ــم،  حق کردی
پیــدا کــرد و یــک جنبه حق الناســی 
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هــم در آن اســت. وقتــی مراجعــه 
می کنیــم، می بینیــم کــه شــگفتا! 
ــاس  ــزء حق الن ــی ج ــه چیزهای چ
ــه از  ــت ک ــل اس ــوق متقاب ــا حق ی
ــاله  ــن رس ــتیم. ای ــل هس ــا غاف آنه
ایــن ویژگــی را دارد کــه می توانــد 
یــک منظــر بســیار متنوعــی از 
ــده  ــم خوانن ــش چش ــوق را پی حق

ــد. ــرار ده ــز ق عزی

نکته ای درباره حق همسر
ــام(  ــه الس ــام )علی ــی؛ ام ــه پایان ــا نکت ام
اشــاره  همســر،  حــق  راجع بــه 
ایــن  ناحیــه  از  کــه  می کننــد 
ارتبــاط انــس، رحمــت، آرامــش و 
لــذت فراهــم می شــود؛ چیزهایــی 
کــه معمــوالً در ارتبــاط بــا همســر 
نکتــه  منتهــا  می شــود.  بیــان 
ــد:  جالــب ایــن اســت کــه فرمودن
بــه یــاد داشــته بــاش ـ مخصوصــًا 
آقایــان  بــه  اینجــا  حضــرت 
می گویــد ـ کــه بانوانشــان چــه 

ــا دارد. ــر آنه ــی ب حق
جالــب اســت کــه امــام اینجــا 
ــدند  ــوهر نش ــق ش ــًا وارد ح اص
و فرمودنــد: بــدان کــه ایــن امانــت 

ــت.  ــو اس ــزد ت ــدا ن ــت خ و نعم
یعنــی آقایــان بداننــد کــه ایــن 
خانــم، ایــن ریحــان، ایــن گل، 
ــی اســت از  ــته گل، نعمت ــن دس ای
ســوی خــدای متعــال کــه در کنــار 
ــَك  ِ ــَم أَنَّ َذل ــت: »َو یَْعَل ــا اس آنه
ــَب أَْن  ــهِ َو َوَج ــُه َعَليْ ــٌة مِنْ نِْعَم
ِ«. کاش  ــَة نِْعَمــةِ اللَّ یُْحِســَن ُصْحبَ
می شــد ایــن جملــه را ترجمــه 

ــت. ــم اس ــی مه ــرد! خیل ک
آنهــا  بــر  کــه  بداننــد  آقایــان 
واجــب اســت کــه زیباتریــن روش 
مصاحبــت بــا نعمــت خــدا را 
ــرت  ــپس حض ــند. س ــته باش داش
ــا«  ــه: »یُْکرَِمَه ــد ک ــریح می کنن تش
ــَق  ــد، »یَْرُف ــم کن ــد او را تکری بای
ــدارا و  ــق و م ــاره او رف ــا« درب بَِه

ــد. ــته باش ــت داش محب
ــی  ــه حق ــد: البت ــه می گوین بافاصل
ــده همســر خــود  ــر عه ــو ب ــه ت ک
منتهــا  اســت؛   بزرگ تــر  داری، 
بایــد دارای   او  بــا  تــو  ارتبــاط 

ــد. ــی باش ــن ویژگ چنی
ایــن اشــاره بــه آن بحــث مدیریــت 
ــد  ــواده، خداون ــه در خان ــت ک اس
اســاس  بــر  تعالــی  و  تبــارک 
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ــده  ــر عه ــت را ب ــت، مدیری حکم
ــه ازای  ــت. ب ــرار داده اس ــرد ق م
ــه  ــن جمل ــه ای ــت، ب ــن مدیری ای
ــه  ــود ک ــه ش ــام( توج ــه الس ــام )علی ام
بســیاری از مشــکات ما، ناشــی از 
غفلــت از ایــن نــگاه  اســت. پــس 
 ،»ِ اللَّ نِْعَمــةِ  ُصْحبَــَة  »یُْحِســَن 
ــن  ــا ای ــن روش مصاحبــت ب بهتری
ــر.  ــش بگی ــدا را در پی ــت خ نعم
ــت  ِ« دق ــةِ اللَّ ــارت »نِْعَم روی عب

ــد. کنی
بنابرایــن مصاحبــت بــا خانــم خانه 
بایــد بــر اســاس تکریــم، بــزرگ و 
محتــرم شــمردن،  و رفــق و مــدارا 
ــیه  ها و  ــی حاش ــرا زندگ باشــد؛ زی
ــدارا  ــه م ــه ب ــی دارد ک تاطم های

نیــاز دارد.
ــه  ــجاد )علی ــام س ــوق ام ــاله حق رس
زیبایی هــا  از  الســام( مملــو  و  الصــاة 

ــد  ــه بای ــت ک ــی اس و ظرافت های
ــاظ  ــود لح ــی خ ــا را در زندگ آنه

ــم. کنی
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